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Judgment of the Intellectual Property and International Trade Case Division of the 
Supreme Court 
Supreme Court Judgment No. 8371/2556 

The Coca-Cola Co., Ltd.                   Plaintiff 
Department of Intellectual Property  Defendant 

Subject: Intellectual Property, Trademark 
Section 13 of the Trademark Act B.E. 2534 (A.D. 1991)  
 

               In considering whether or not the trademark   that the Plaintiff applied 
for registration and the trademark   of another person are identical or similar 
which may confuse the public or mislead them to believe in the owner of the goods 
or the origin of the goods, overall parts and distinctive features of both trademarks 
must be taken into consideration, as well as whether or not the trademark that the 
Plaintiff applied for registration and the registered trademark of another person are 
the same class or different class but having the same characteristics. 

 Although in the Plaintiff’s application for trademark registration has the word 
“Mother” which is identical to “MOTHER” of another person’s trademark but the 

word “Mother” in the Plaintiff’s trademark is within  the design pattern   
which is more outstanding feature of the trademark than the word “Mother” which 
is just a composition of the mark. Therefore, the Plaintiff’s trademark has an image 
of the said design pattern similar to a shirt brooch which is an essential characteristic 
of the trademark that will enable the public who consume the Plaintiff’s goods to 
recognize and distinguish the differences of the Plaintiff’s goods using the said 
trademark from the goods using another person’s registered trademark. The essential 
characteristic of the Plaintiff’s trademark is the term “MOTHER DAIRY”   in 
a rectangular with curved upper corners. Calling the Plaintiff’s trademark having the 
image similar to a brooch which is its essential characteristic is different from calling 
the trademark having the term “MOTHER DIARY” which is its essential 
characteristic. Although the owner of the trademark having the term “MOTHER 
DIARY” declined to hold exclusive right to the word “DIARY”, which means a milk 
factory or a business selling milk and dairy products used for goods and products 
made from milk, but the word “DAIRY” remains an essential characteristic of the 
said trademark. Even though the Plaintiff applied for registration of the trademark 
to be used for baby food products having dairy products for infants as well but it is 
clearly visible that the said trademark that the Plaintiff applied for registration has 
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characteristics different from another person’s registered trademark in essential parts 
as determined above. The public should be able to distinguish the difference between 
baby food products containing diary products for infants from milk and products 
made from milk of the trademark owner and choose the goods of their choice 
correctly without being confused or misled as to the owner or origin of the goods in 
any way. Therefore, the Plaintiff’s trademark is not similar to another person’s 
trademark that may confuse or mislead the public as to the owner or origin of the 
goods and not prohibited from registration as a trademark under section 13 of the 
Trademark Act B.E. 2534 (A.D. 1991.)  
                 (Prinya Deepadung – Aram Senamontri – Tudchapun Prapudnitisarn) 
                                                       Sirisit Anantasomboon summarized/typed 
                                                       Sutatip Yudhayothin inspected 
 



คําพิพากษาฎีกาแผนกคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ 
คําพิพากษาศาลฎีกาที่  8371/2556  เดอะ โคคา-โคลา คอมปาน ี     โจทก 
                                                  กรมทรัพยสินทางปญญา                              จําเลย   
 
เรื่อง  ทรัพยสินทางปญญา เครื่องหมายการคา 
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ.2534 มาตรา 13  
  
 การพิจารณาวาเครื่องหมายการค า       ท่ี โจทกขอจดทะเบียนกับ เครื่องหมาย 
        การค าข อ งบุ ค คลอื่ น ท่ี ได แ ล ว เห มื อ น ห รื อ คล ายกั น จน อ าจ ทํ า ให ส าธารณ ชน 
สับสนหรือหลงผิดในความเปนเจาของของสินคาหรือแหลงกําเนิดของสินคาหรือไมตองพิจารณา 
จากภาพรวมท้ังหมดของเครื่องหมายการคาท้ังสองและลักษณะเดนของเครื่องหมายการคา 
รวมท้ังตองพิจารณาวาสินคาท่ีโจทกขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคากับสินคาของบุคคลอื่นที่ 
ไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคาไวแลวเปนสินคาจําพวกเดียวกันหรือตางจําพวกกันแตมี 
ลักษณะอยางเดียวกันหรือไมประกอบดวย 
 แม เค รื่ อ งห มายการค าขอ งโจท ก ต ามคํ าขอจดท ะ เบี ยน จะมี คํ า ว า  “Mother” 
เหมือนกับคําวา “MOTHER” ของเครื่องหมายการคาของบุคคลอื่น แตคําวา “Mother” ใน
เครื่ องหมายการค าของโจทกอ ยู ในรูปลวดลายประดิษฐ      ซึ ่ง เป น ล ักษ ณ ะ เด น ขอ ง 
เครื่องหมายการคา ย่ิงกวาคํ าวา “Mother” ซึ่ งเปน เพียงสวนประกอบของเครื่องหมาย 
เครื่องหมายการคาของโจทก จึงมีรูปลวดลายประดิษฐดังกลาวคลายเข็มกลัดติดเส้ือเปน 
สาระสําคัญของเครื่องหมายท่ีจะใหสาธารณชนผูบริโภคสินคาของโจทกจดจําและแยกแยะความ
แตกตางของสินคาของโจทกท่ีใชเครื่องหมายการคาดังกลาวกับสินคาท่ีใชเครื่องหมายการคา 
        ของบุคคลอื่น ท่ีไดจดทะเบียนไวแลว ซึ่งมีสาระสําคัญอยู ท่ีคําวา “MOTHER DAIRY”  
โดยอยูในกรอบส่ีเหล่ียมมุมบนโคง การเรียกขานเครื่องหมายการคาของโจทกซึ่งมีรูปคลาย 
เข็มกลัดเปนสาระสําคัญจึงแตกตางจากการเรียกขานเครื่องหมายการคาซึ่งมีคําวา “MOTHER 
DAIRY” เปนสาระสําคัญ แมเจาของเครื่องหมายการคาคําวา “MOTHER DAIRY”จะแสดง 
ปฏิเสธวาไมขอถือเปนสิทธิของตนแตผูเดียวในคําวา “DAIRY” ซึ่งมีความหายวาโรงรีดนมหรือ 
ธุรกิจการขายนมและผลิตภัณฑนมในการใชกับสินคาและผลิตภัณฑ ท่ี ทําจากนม แตคําวา 
“DAIRY” ก็ยังคงเปนสาระสําคัญสวนหนึ่งในเครื่องหมายการคาดังกลาว แมโจทกจะขอจด 
ทะเบียนเครื่องหมายการคากับสินคาอาหารของเด็กออนซึ่งมีผลิตภัณฑนมสําหรับเด็กออน 
รวมอยูดวย แต เครื่องหมายการคาท่ี โจทกขอจดทะเบียนดังกลาวมี ลักษณะแตกตางจาก 
เครื่องหมายการคาของบุคคลอื่ น ท่ี ไดจดทะเบียนไวแล วในสาระสําคัญ ท่ี เห็น ไดชัดแจ ง 
ดังท่ีไดวินิจฉัยมาขางตน สาธารณชนยอมสามารถแยกแยะความแตกตางระหวางสินคาอาหาร 
ของเด็กออนซึ่งมีผลิตภัณฑนมสําหรับเด็กออนรวมอยูดวยกับสินคาน้ํานมและผลิตภัณฑท่ีทํา 
จากนมของเจาของเครื่องหมายการคา           และเลือกซื้อสินคาไดถูกตองตามความประสงค 
ได ไม สับสนหรือหลงผิดในความเปนเจาของสินคาหรือแหลงกําเนิดของสินคาแตอยางใด  
เครื่องหมายการคา      ของโจทกจึงไมคลายกับเครื่องหมายการคาของบุคคลอื่นจนอาจ 



ทําใหสาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเปนเจาของสินคาหรือแหลงกําเนิดของสินคา  
ไม ต องหามมิให จดทะเบียนเครื ่องหมายการคาตามพระราชบัญญัติเครื ่องหมายการคา  
พ.ศ.2534 มาตรา 13   

 (ปรญิญา  ดีผดงุ – อราม  เสนามนตรี – ธัชพันธ  ประพุทธนิติสาร) 
 

 สิริสิทธ์ิ อนันตสมบูรณ ยอ/พิมพ 
                  สธุาทิพ ยุทธโยธิน  ตรวจ 


